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Bakgrunn

• Nasjonalt senter for e-helseforskning opprettet 1. januar 2016

• Lang erfaring og mye kompetanse på telemedisin / e-helse

• Nasjonalt forsknings- og utredningssenter for e-helse

• Underlagt Helse Nord RHF og organisert som senter i UNN HF

• WHO samarbeidssenter for digital helse og telemedisin



Tjenesten er videreført som et nasjonalt senter for e-
helseforskning underlagt Helse Nord. Senteret skal 
understøtte nasjonale behov for forskning og 
utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, 
herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-
helsetiltak. 

Senteret skal samarbeide med Direktoratet for e-helse 
og andre sentrale aktører som de regionale 
helseforetakene. 

Statsbudsjettet 2017

Det nasjonale 
mandatet

www.colourbox.com



Én innbygger – én journal

Helsepersonell skal ha enkel og sikker 
tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og 
sikre digitale tjenester

Data skal være tilgjengelig for 
kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning



• Store nasjonale prosjekter skal 
følges med forskning

• Det nasjonale målbildet «Én 
innbygger – én journal» er 
langsiktig

• Følge- og 
implementeringsforskning skal 
bidra til best mulig innføring

Følgeforskning



• Kunstig intelligens og helseanalyse

• Digitalisering av legemiddelområdet

• Standardisering

• Informasjonssikkerhet og personvern

Utviklingstrekk



Digitalisering som endring

• Endrede måter å gi helsetjenester på

• Nye roller

• Felles mål:
• «Pasienten i sentrum»
• Bedre helsetjenester
• Bærekraft i helsetjenesten

• Er teknologien en muliggjører, hemsko, driver…?



Eksempler



• Pasienter ønsker i økende grad digital 
kontakt med helsevesenet

• Pasientens helsetjeneste; Samvalg

• Helsehjelp på nye måter ved hjelp av 
teknologi

• Bruk av egne plattformer for å 
informere om egen helse

• Pasientgenererte data

Pasienten i sentrum



• Svært mange tiltak i norske kommuner

• Liten grad av koordinering

• Noen regionale satsinger

• NSE skal evaluere effekten av 
virkemidler benyttet av nasjonal 
velferdsteknologiprogram

Velferdsteknologi



Digitale innbyggertjenester – innsyn i egen journal 

https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-02_Effekter_av_digitale_innbyggertjenester.pdf
N=1037, Helse Nord og Helse Vest

https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-rapport_2017-02_Effekter_av_digitale_innbyggertjenester.pdf


Kjernejournal

https://ehealthresearch.no/files/documents/Prosjektrapporter/NSE-
rapport_2016-06_Innforing_av_kjernejournal_i_de_fire_helseregionene.pdf 

• Begrenset verdi for leger
• Kritisk informasjon brukes lite
• Legemiddeloversikten er nyttig, brukes som en 

av flere kilder til innsyn i pasientens legemidler.

• Ble sett på som første skritt i satsningen på 
en felles nasjonal journalløsning. 

• Stor variasjon mellom de ulike 
helseregionenes mål for innføringen av 
kjernejournal 

• Prosjektlederens fremstilling av innholdet i 
kjernejournal og hvem som er primærbrukere 
av løsningen endres over tid 

www.colourbox.com

«Jeg tror kjernejournal er egentlig bare 
et, et steg på veien til noe vi trenger. 
Men det er absolutt ikke det vi trenger. 
Det er bare noen som kjøper oss litt tid 
her, føler jeg. Noen har kjøpt seg litt tid. 
Og prøver å imøtekomme hva som har 
vært krevd» 



• Nasjonalt mål: Pasientens 
legemiddelliste (PLL)

• Mange kilder til oversikt over 
legemidler

• Varierende kvalitet

• Nasjonalt forskernettverk

• Multidose i e-resept

Digital legemiddelhåndtering

www.colourbox.com

Kjernejournal

Multidose

E-resept

PLL



Pasientsentrerte team
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Berntsen G R, et al. International Journal of Integrated Care, 17(5): A478, pp. 1-8

En pasientsentrert, helhetlig og digitalt støttet 
helsetjeneste som styres av det som er viktigst 
for pasienten.



Maskinlæring og 
kunstig intelligens

• Kunnskapsoppsummering på Health 
Analytics, juni 2018

• Store muligheter

• Mye «hype»

• Mest modent innen bildebehandling 
(radiologi, patologi)



• Tilgang til egnede data

• Egnede analysemetoder

• Tilbakeføring til en organisasjon 
som er klar

En lærende 
helsetjeneste Kunnskap

Helse-
tjeneste

Data



• Et proaktiv, datadrevet og lærende 
helsevesen.

• Kontinuerlig læring basert på de 
mest oppdaterte og tilgjengelige 
data.

Våre data – vår helse

Dagens medisin, 14.02.2019



Hva skjer?

Kunstig intelligens i helsetjenesten

• Bodø 18.-19. juni 2019

• Påmelding innen 1. april

• https://helse-nord.no/arrangementer/kunstig-intelligens-i-
helsetjenesten-2019-06-18

Scandinavian Health Informatics, del av EHiN

• Oslo, 13.-14. november 2019

• Call for papers ute, frist 14. august

• https://ehealthresearch.no/shi2019

https://helse-nord.no/arrangementer/kunstig-intelligens-i-helsetjenesten-2019-06-18
https://ehealthresearch.no/shi2019

